
Key Fact Statement for Savings Account 
People of Determination (POD)

بيان الحقائق ا�ساسية  لحساب التوفير -
أصحاب الهمم

Label Name Content Description بيان المحتوى التسمية

Date The information provided below is 
accurate as of this date. Products / 
Services and / or its fees may change 
from time to time based on the Bank's 
discretion

التاريــخ الحالــي: تعتبــر المعلومــات صحيحــة 
اعتبــارًا مــن تاريخــه. قــد تتغيــر المنتجــات /

آلخــر  حيــن  مــن  رســومها  و/أو  الخدمــات 
حســب تقديــر البنــك. 

التاريخ:

Definition "You”, “your", “Consumer” or "Customer” 
means the customer. "We", "our" and "us" 
refers to Dubai Islamic Bank Public Joint 
Stock Company, licensed and regulated 
by the Central Bank of the UAE “or DIB or 
Bank and/or its successors and assigns 
or to any "Affiliate" if any services are 
being provided by an Affiliate under 
the general terms and conditions for 
accounts and Islamic Banking services 
of DIB (where applicable).

تشــير الكلمــات "أنــت" أو " الخــاص بــك"  أو 
"المســتهلك" أو "المتعامــل"  ويقصــد بهــا 
المتعامل. وتشــير كلمة "نحن" و" خاصتنا" 
و "لنــا"  إلــى بنــك دبــي اإلســالمي ش.م.ع، 
وهــو شــركة مرخصــة ومنظمــة مــن قبــل 
المصــرف المركــزي بدولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، أو إلــى "بنــك دبــي اإلســالمي" أو 
يتنــازل لهــم،  "البنــك" و/أو خلفــاؤه ومــن 
أو إلــى أي "شــركة تابعــة" وذلــك فــي حــال 
ــم أي خدمــات بواســطة شــركة تابعــة  تقدي
وفًقــا للشــروط واألحــكام العامة للحســابات 
والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية لبنــك دبــي 

اإلســالمي (حيثمــا ينطبــق).

التعريفات

Important 
Notice

The accompanied witness or the court 
appointed agent along with the Customer 
should read this document carefully if 
you are considering opening a new Al 
Islami Savings Account. It is available in 
English and Arabic. You may also use this 
document to compare different accounts 
and the associated services offered 
by other banks. You have the right to 
receive the Key Fact Statement from 
other banks for comparison

يجــب علــى الشــاهد المرافــق أو الوكيــل 
الــذي تعينــه المحكمــة قــراءة هــذه الوثيقــة 
بعنايــة مــع المتعامــل إذا أراد فتــح حســاب 
توفيــر إســالمي جديــد. هــذه الوثيقــة متاحــة 
يمكنــك  واإلنجليزيــة.  العربيــة  باللغتيــن 
أيضــا اســتخدام هــذه الوثيقــة للمقارنــة بيــن 
الحســابات المختلفــة والخدمــات المصاحبــة 
لهــا التــي تقدمهــا بنــوك أخــرى، ولــك الحــق 
فــي الحصــول علــى بيــان الحقائــق األساســية  

ــة.  مــن البنــوك األخــرى ألغــراض المقارن

إخطار هام: 

Product Name Al Islami Savings Account حساب التوفير اإلسالمي اسم المنتج: 

Product 
Structure

The Al Islami Savings account is based on 
the principles of Mudaraba wherein you 
(Rab Al Mal) are able to place your savings 
as a deposit for an unlimited period with 
the Bank (Mudarib) and authorise the 
Bank (as Mudarib) to invest such funds 
on the basis of unrestricted Mudaraba 
contract in accordance with the principles 
of Sharia. The profit entitlement of the 
depositors under the subject account 
is determined in accordance with the 
weightages as notified by the Bank. 
The average balance of the deposit is 
considered for profit distribution.

علــى  اإلســالمي  التوفيــر  حســاب  يعتمــد 
مبــادئ المضاربــة، حيــث يكــون بمقــدورك 
(بصفتــك رب المــال) إيداع مدخراتك كوديعة 
ــدى البنــك (المضــارب)  ــر محــددة ل لمــدة غي
المضــارب)  (بصفتــه  البنــك  تفويــض  مــع 
أســاس  علــى  األمــوال  تلــك  باســتثمار 
ألحــكام  وفقــًا  مقيــد  غيــر  مضاربــة  عقــد 
اســتحقاق  يُحــدد  اإلســالمية.  الشــريعة 
حصــول المودعيــن علــى أربــاح بموجــب هــذا 
المعنيــة  ودائعهــم  ألوزان  وفقــًا  الحســاب 
التــي يخطرهــم بهــا البنــك، حيــث يُنظــر 
إلــى متوســط رصيــد الوديعــة ألغــراض توزيــع 

األربــاح.

هيكل المنتج:

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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The net profits shall be distributed 
amongst the depositors according to their 
respective weightages in the invested 
funds. The Bank, as (Mudarib), shall be 
entitled to an agreed percentage of the 
realised net profit of the depositors.

In case of any loss, the depositor (Rab Al 
Mal) shall bear a loss pro-rated against 
its share in the Mudaraba.

يــوزع صافــي األربــاح فيمــا بيــن المودعيــن 
وفقــًا ألوزان وديعــة كل واحــد منهــم فــي 
المبالــغ المســتثمرة. يحــق للبنــك (بصفتــه 
مئويــة  نســبة  علــى  الحصــول  المضــارب) 
ــاح المحققــة  ــي األرب ــا مــن صاف متفــق عليه

بالمودعيــن.  الخاصــة 
فــي حــال حــدوث أي خســائر، فســوف يتحمل 
مــا  الخســارة  مــن  المــال)  (رب  المــودع 
يتناســب مــع مقــدار حصتــه فــي المضاربــة. 

Product 
Description

The Al Islami Savings Account is a Sharia 
Compliant account with convenience and 
access to funds and at the same time an 
opportunity to earn a competitive profit.

حســاب التوفيــر اإلســالمي هــو حســاب بنكــي 
متوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية مــع ســهولة 
نفــس  فــي  ويوفــر  األمــوال  إلــى  الوصــول 
الوقــت فرصــة للحصــول علــى أربــاح تنافســية. 

وصف المنتج:

Account 
operation

Accounts can be opened for an individual. الحســابات  مــن  النــوع  هــذا  فتــح  يمكــن 
لألفــراد.

تشغيل 
الحساب:

Requirements 
to open an 
Account

•  Account opening application and 
Terms and Conditions

•  FATCA and CRS Declaration signed at 
the time of application.

•  Valid Emirates ID

•  Valid Passport

•  Source of Funds and Proof of Income 
such as Salary Certificate or Trade 
License or any other source of income

• Proof of Physical Residential Address 
such as Utility Bill or any other document

•  For (Shaatir) Savings accounts being 
opened for Minors (Below the age of 
18), the Guardian/Parents’ consent 
and ID documentation are required 
along with the Minor's.

All documents provided must be valid for 
a period of at least 30 days at the time 
of application

طلب فتح الحساب والشروط واألحكام.   •
إقــرار قانــون االمتثال الضريبي للحســابات   •
 FATCA األجنبيــة ومعاييــر اإلبــالغ الموحــدة
and CRS مــع التوقيــع عليــه فــي تاريــخ 

ــم الطلــب. تقدي
بطاقة هوية إماراتية سارية الصالحية.   •

جواز سفر ساري الصالحية.   •
بيــان مصــدر األمــوال أو دليــل علــى مصدر   •
الدخــل، مثــل شــهادة الراتــب أو رخصــة 

تجاريــة أو أي مصــدر آخــر للدخــل.
دليــل علــى عنــوان محــل اإلقامــة الفعلــي مثــل   •

فواتيــر الخدمــات أو أيــة مســتندات أخــرى. 
بالنســبة لفتــح حســابات التوفيــر للقصــر   •
شــاطر  (حســاب  عــام   18 ســن  تحــت 
األمــر/ ولــي  موافقــة  تُقــدم  للتوفيــر)، 
الوالدين والمســتندات الثبوتية خاصتهم 

بالقاصــر.  الخاصــة  المســتندات  مــع 
المســتندات  جميــع  تكــون  أن  يجــب 
المقدمــة ســارية المفعــول لمــدة 30 يــوم 
الطلــب.  تقديــم  تاريــخ  مــن  األقــل  علــى 

متطلبات فتح 
الحساب

Cooling-off 
Period

The customer understands that 
this transaction requires immediate 
implementation and hence the customer 
agrees to waive the Cooling-off option 
for the transaction to occur.

هــذه  ان  علــى  ويوافــق  المتعامــل  يقــر 
المعاملــة تتطلــب التنفيــذ الفــوري و عليــه 
يقــر المتعامــل و يوافــق علــى اعفــاء البنــك  
مــن المطالبــة بخيــار فتــرة إنهــاء الشــراء.

فترة إلغاء  
الشراء

Balance/
Deposit 
requirement

• The account can be opened without 
any balance, however if your average 
monthly balance in the account 
falls below AED 3,000, a monthly 
maintenance  fee of AED 26.25 is 
applicable. 

•  There is no balance requirement for 
Shaatir Savings accounts opened for 
Minors

In case the deposited amount (on any 
day) in this account is less than a specified 
limit then the account shall be treated as 
a current account and will not be entitled 
to participate in the generated profits.

أي  إيــداع  بــدون  الحســاب  فتــح  يمكــن   •
متوســط  كان  إذا  ذلــك  ومــع  رصيــد، 
رصيــدك الشــهري أقــل مــن مبلــغ 3000 
احتســاب  فســيتم  إماراتــي  درهــم 
بواقــع  الحســاب  إلدارة  شــهرية  رســوم 

درهــم.   26.25
بالرصيــد  ليــس هنالــك شــروط خاصــة   •
بالنســبة لفتــح حســاب توفيــر (شــاطر) 

 . للقصــر
إذا كان المبلــغ المــودع (فــي أي يــوم) فــي 
الحســاب أقــل مــن الحــد المعيــن فســوف 
ولــن  جــاري  كحســاب  الحســاب  يعامــل 
يســتحق الحصــول علــى أي جــزء مــن األربــاح 

المحققــة. 

متطلبات 
الرصيد/الوديعة

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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Exemption 
of Monthly 
Maintenance 
Fee

You are eligible from exemption of the 
monthly maintenance fee in case you 
fulfil one of the below criteria:

• You have an active Wakala/Fixed 
Deposit product with DIB. The account 
linked to deposit is eligible for the fee 
waiver only.

•  Customers under priority segments 
such as Aayan and Wajaha are also 
exempted and eligible for the fee 
waiver.

يحــق لــك الحصــول علــى إعفــاء من الرســوم 
الشــهرية إلدارة الحســاب فــي حــال الوفــاء 

بأحــد المعياريــن التالييــن:
إذا كان لديــك وكالــة االســتثمار بالتجزئــة   •
/  وديعــة ثابتــة لــدى بنــك دبــي اإلســالمي. 
بالوديعــة  المرتبــط  الحســاب  يســتحق 
ــاء مــن الرســوم.  ــى إعف ــط الحصــول عل فق
ضمــن  المتعاملــون  أيضــًا  يســتثنى   •
أعيــان  مثــل  األولويــة  ذات  الشــرائح 
علــى  الحصــول  لهــم  ويحــق  ووجاهــة 

الرســوم.  مــن  إعفــاء 

ا>عفاء من 
رسوم إدارة 

الحساب 
الشهرية

Eligibility According to the regulations and 
instructions of the Central Bank, you may 
open an Al Islami Savings account if you 
are a UAE national or a legal resident/
non-resident in the UAE, 

يجــوز لــك فتــح حســاب التوفيــر اإلســالمي 
أو مقيم/غيــر  إماراتــي  إذا كنــت مواطــن 
مقيــم فــي دولــة اإلمــارات بشــكل قانونــي، 
المصــرف  وتعليمــات  للوائــح  وفقــا  وذلــك 

المركــزي.

ا�حقية

Debit card 
facility /
Electronic 
banking 
Services.

P.O.D  will not get such services or any 
other services that require Sight & 
Hearing senses unless they have P.O.A.

تلــك  علــى  الهمــم  أصحــاب  يحصــل  لــن 
ــى  ــاج إل ــة خدمــات أخــرى تحت الخدمــات أو أي
اســتخدام حاســتي البصــر و الســمع مــا لــم 
او  الحاســتين  بهاتيــن  متمتعيــن  يكونــوا 

توفــر وكالــة قانونيــة لطــرف ثالــث.  

تسهيالت 
بطاقة الخصم/

الخدمات 
البنكية 

ا>لكترونية

Currencies 
Available

The list of currencies offered are as 
follows: <Actual Value to be picked up 
from the system>

المعروضــة:  بالعمــالت  قائمــة  يلــي  فيمــا 
النظــام). مــن  الفعليــة  القيمــة  (تُأخــذ 

العمالت المتاحة

Manager's 
cheque and 
Demand Draft

You may apply for a Manager's cheque and 
Demand draft from any DIB branch. The 
services are provided for a fee, covered in 
the Bank's Schedule of Charges.

Please see the details of the charges 
and fees on the Bank’s website https://
www.dib.ae/schedule-of-charges

يجــوز لــك التقــدم ألي فــرع مــن فــروع بنــك 
شــيك  علــى  للحصــول  اإلســالمي  دبــي 
مصــدق أو حوالــة تدفــع عنــد الطلــب. تقــدم 
تلــك الخدمــات نظيــر رســوم وفــق مــا هــو 

وارد فــي جــدول رســوم البنــك. 
الرســوم  تفاصيــل  علــى  االطــالع  يرجــى 
واألتعــاب علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك: 

.http://dib.ae/schedule-of-charges

الشيكات 
المصدقة 

والحواالت التي 
تدفع عند الطلب

Branch Teller 
transactions

You are entitled to six (6) free teller 
transactions in any Dubai Islamic 
Bank branch in a calendar month. This 
includes cash/cheque deposit and cash 
withdrawal transactions. Any additional 
transactions will be charged AED 10.50 
per additional transaction in a month.

يحــق لــك إجراء ســت (6) معامــالت مجانية لدى 
الصرافيــن فــي أي فــرع مــن فــروع بنــك دبــي 
اإلســالمي كل شــهر. يشــمل ذلــك عمليــات 
اإليــداع النقدي/بشــيكات والســحب النقــدي.  
بالنســبة ألي معامــالت إضافيــة فســوف يتــم 
عــن  درهــم   10.50 قدرهــا  رســوم  احتســاب 

ــي أي شــهر.  ــة ف ــة إضافي كل معامل

المعامالت لدى 
صرافي الفروع

Profit Payment 1. The profit on the Al Islami Savings 
Account is paid based on the profit 
announced on a quarterly basis. 

2. The profit is calculate based on the 
average monthly balance in the 
account. 

3. No profit is calculated for a month, 
if the minimum balance during the 
month drops below AED 1,000/-

4. No profit is calculated for a month 
if there are more than 1 withdrawal 
transactions done per month (Teller).

In the cases mentioned under number 3 
and 4 above, the account shall be treated 
as a current account and will not be entitled 
to participate in the generated profits.

تُدفــع أربــاح حســاب التوفيــر اإلســالمي   .1
بحســب األربــاح التــي تعلــن بشــكل ربــع 

ســنوي. 
المتوســط  علــى  بنــاء  األربــاح  تُحســب   .2
فــي  الموجــود  للرصيــد  الشــهري 

 . ب لحســا ا
أي شــهر  فــي  أربــاح  أيــة  تُحتســب  لــن   .3
ــى للرصيــد عــن  ينخفــض فيــه الحــد األدن

إماراتــي.  درهــم   1000 مبلــغ 
لــن تُحتســب أيــة أربــاح فــي أي شــهر تتــم   .4
فيــه أكثــر مــن معاملــة واحــدة للســحب 

(عنــد الصــّراف). 
فــي الحالتيــن 3 و4 أعــاله، يعامــل الحســاب 
كحســاب جــاري دون أي اســتحقاق للحصــول 

علــى جــزء مــن األربــاح المحققــة. 

دفع ا�رباح
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Deposit 
weightage and 
Mudarib share 
of profit

Weightage:
Al Islami Savings Accounts:

•  AED (UAE Dirhams) - 14%

•  USD (USD Dollars) - 11%

•  GBP (Pounds Sterling) - 11%

•  EUR (Euro) - 9%

•  SAR (Saudi Riyal) - 4%

•  QAR (Qatari Riyal) - 3%

• CAD (Canadian Dollars) - 4%

Shaatir - Children's Savings Accounts:
•  AED (UAE Dirhams) - 36%

Mudarib share of profit: 90%

ا�وزان
حسابات التوفير ا>سالمية:

بالدرهم اإلماراتي: 14%  •  
بالدوالر األمريكي: 11%  •  

بالجنيه االسترليني: 11%  •  
باليورو: 9%  •  

بالريال السعودي: 4%  •  
بالريال القطري: 3%  •  
بالدوالر الكندي: 4%  •  

حسابات شاطر للتوفير لLطفال:
بالدرهم اإلماراتي: 36%  •  

حصة المضارب في األرباح: 90%

أوزان الوديعة 
وحصة المضارب 

في ا�رباح

Statement of 
account

Account statements will be sent to you 
periodically through regular post. Adhoc 
statements can be requested for at 
the branch, for a fee of AED 26.25 (per 
request).

ستُرســل كشــوفات بالحســاب إليــك بصــورة 
يمكــن  العــادي.  البريــد  خــالل  مــن  دوريــة 
طلــب إصــدار كشــوفات مخصصــة مــن الفــرع 
مقابــل رســوم قدرهــا 26.25 درهــم عــن كل 

طلــب. 

كشف الحساب

Account 
Closure

In order to close your account, please 
visit any Dubai Islamic Bank branch 
along with your original valid identity 
document for account closure. The Bank 
shall perform certain mandatory checks 
prior to account closure. Any products, 
services or facilities linked with your 
account shall automatically be cancelled/
deactivated prior to the account closure.

The Bank shall notify you 60 days prior 
to closing of your account(s), unless 
the account is closed due to the order 
of the Courts or the instruction of the 
regulatory authorities.

The Bank has the right to close the 
account(s) according to the Bank’s best 
interest and in accordance with UAE 
Central Bank’s regulations and notices.

The account closure shall be done 
subject always to the UAE Central 
Bank’s regulations and/or guidelines 
issued from time to time and/or any 
other applicable laws of the United Arab 
Emirates.

إلغــالق حســابك يرجــى زيــارة أي فــرع مــن 
فــروع بنــك دبــي اإلســالمي مصطحبــًا معــك 
أصــل مســتنداتك الثبوتيــة ســارية الصالحيــة 
بإجــراء  البنــك  ســيقوم  الحســاب.  إلغــالق 
إغــالق  قبــل  اإللزاميــة  الفحوصــات  بعــض 
الحســاب. ســيتم إلغاء/تعطيــل أيــة منتجــات 
ــات أو تســهيالت مرتبطــة بحســابك  أو خدم

تلقائيــًا قبــل إغــالق الحســاب. 

ســوف يخطــرك البنــك قبــل 60 يــوم مــن 
إغــالق حســابك (حســاباتك) وذلــك مــا لــم 
يُغلــق الحســاب بأمــر قضائــي أو بنــاًء علــى 

تعليمــات الجهــات النظاميــة. 

(الحســابات)  الحســاب  إغــالق  للبنــك  يحــق 
وفقــًا لمــا تقتضيــه مصلحتــه ووفقــا للوائــح 
بدولــة  المركــزي  المصــرف  وإخطــارات 

المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 

يخضــع إغــالق الحســابات بشــكل دائــم إلــى 
األنظمــة و/أو التوجيهــات اإلرشــادية للبنــك 
المركــزي بدولــة اإلمــارات والتــي تصــدر مــن 
ــرى المعمــول  ــن األخ ــر و/أو القواني ــن آلخ حي

ــة.  بهــا فــي الدول

إغالق الحساب

Additional 
services 
offered

The following are additional services 
available with an Al Islami Savings 
account:

• Direct Debit Setup and Cancelation
• International domestic Funds 

Transfer to selected countries
• Deposit Advice generation for 

customers with Investment and 
Wakala Deposits

ضمــن  التاليــة  اإلضافيــة  الخدمــات  تتوفــر 
اإلســالمي:  التوفيــر  حســاب 

ضبط إعدادات الخصم المباشر وإلغاءه.   •
إلــى  دوليــًا  المحليــة  األمــوال  تحويــل   •

المختــارة.  البلــدان 
ــداع للمتعامليــن مــن  إصــدار إشــعار باإلي  •
أصحــاب االســتثمارات والودائــع بنظــام 

الوكالــة. 

الخدمات 
ا>ضافية 
المقدمة
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• Request for a SWIFT advice after 
Funds transfer

• Stopping of Remittance/Funds 
Transfer

• Standing order setup, amendment 
and cancelation.

• Copies requested of old documents
• Certificates issued to customers as 

per their request.
• A/C title change.
• Issuance of MCK and DD.
• Internal fund transfer
- There is no “cooling-off” period 

offered for the above services.

- The fees  and charges for the 
above services are available on 
the website at the following link: 
https://www.dib.ae/schedule-of-
charges.

طلــب إشــعار بحــواالت الســويفت بعــد   •
األمــوال.  تحويــل 

وقف الحواالت/تحويل األموال.   •
ضبــط إعــدادات أوامــر التحويــل الدائمــة   •

وإلغائهــا.  وتعديلهــا 
طلب نسخ من المستندات القديمة.   •

إصــدار شــهادات إلــى المتعامليــن حســب   •
الطلــب. 

تغيير اسم الحساب.   •
إصــدار شــيكات مصدقــة وحــواالت عنــد   •

لطلــب.  ا
تحويل األموال داخليًا.   •

ال توجــد فتــرة فاصلــة بيــن تاريــخ الطلــب   -
ووقــت التنفيــذ فيمــا يخــص الخدمــات 

أعــاله. 
تتوفر تفاصيل رسوم وتكاليف الخدمات   -
أعــاله علــى الموقــع اإللكترونــي التالــي: 
https://www.dib.ae/schedule-of-

 charges

Key Terms & 
Conditions

• Customer should be accompanied 
with a witness from his side (For 
Blind.)

• Customer should be accompanied 
with appointed person from court. 
(For Blind Deaf/Blind Mute)

يجــب أن يصحــب المتعامــل شــاهد مــن   •
للمكفوفيــن).  (بالنســبة  طرفــه 

شــخص  المتعامــل  يصحــب  أن  يجــب   •
معيــن مــن المحكمــة (بالنســبة للصــم 
المكفوفيــن).  والبكــم  المكفوفيــن 

الشروط 
وا�حكام 

الرئيسة

•  In the event of the Customer’s death, 
his/her account shall be frozen and 
no amount whatsoever available in 
the Customer name held by the Bank 
shall be paid to the Customer heirs 
or their attorney unless there is an 
official request from the competent 
court addressed to the Bank to that 
effect. The Bank shall not be obliged 
to freeze the account before the date 
on which it has been formally notified 
of the death in writing

فــي حالــة وفــاة المتعامــل، يتــم تجميــد   •
حســابه ولــن تُدفــع أي مبالــغ أيــًا كانــت 
البنــك  لــدى  المتعامــل  اســم  تحــت 
مــا  وكالئــه  أو  المتعامــل  ورثــة  إلــى 
لــم يكــن هنــاك طلــب رســمي صــادر 
ــى  ــه إل ــن المحكمــة المختصــة وموج ع
البنــك بهــذا الشــأن. لــن يكــون البنــك 
تاريــخ  قبــل  الحســاب  بتجميــد  ملزمــًا 
إخطــاره رســميًا بصــورة كتابيــة بوفــاة 

المتعامــل. 

• In case of insufficient balance in 
your account, outstanding fees and 
charges will be kept under “Track 
receivable” which will be recovered 
once the account has been funded

• Non-compliance with the Bank's T&Cs 
can lead to closure of the Account

فــي  الرصيــد  كفايــة  عــدم  حــال  فــي   •
الرســوم  وضــع  فســيتم  حســابك، 
والتكاليــف المســتحقة غيــر المســددة 
ــغ مســتحقة القبــض  ــة "المبال تحــت خان
الخاضعــة للتتبــع" ليتــم اســتردادها فــور 

فــي حســابك.  أمــوال  إيــداع 
يمكــن أن يــؤدي عــدم االمتثــال لشــروط   •
وأحــكام البنــك إلــى إغــالق الحســاب. 

• Profit rate quoted at the time of 
account opening is indicative and 
subject to change based on the 
performance of the investment.

يعتبــر معــدل األربــاح المعلــن فــي وقــت   •
فتــح الحســاب معــدل استرشــادي فقــط، 
بنــاًء  للتغييــر  المعــدل  هــذا  ويخضــع 

االســتثمارات.  أداء  علــى 
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• Customer shall bear all the risks 
associated with the Investment 
(which shall include, for the avoidance 
of doubt, the risk of the partial or 
total loss of the Investment Amount) 
except those risks and actual losses 
(not to include any opportunity costs 
or funding costs) resulting from the 
Bank’s willful misconduct or gross 
negligence or breach of its obligation 
under the Agreement.

المخاطــر  جميــع  المتعامــل  يتحمــل   •
ذلــك  (ويشــمل  لالســتثمار  المصاحبــة 
الخســارة  مخاطــر  شــكوك:  ألي  تجنبــًا 
االســتثمار)  لمبلــغ  الجزئيــة  أو  الكليــة 
ــة  باســتثناء المخاطــر والخســائر الفعلي
تكاليــف  أيــة  ذلــك  يشــمل  أن  (دون 
ــل)  ــف للتموي للفــرص الضائعــة أو تكالي
المتعمــد  التصــرف  ســوء  عــن  الناتجــة 
ــك أو اإلهمــال الجســيم  ــب البن مــن جان
مــن جانبــه أو إخاللــه بالتزاماتــه المترتبــة 

االتفاقيــة. بموجــب 
• Governing law and Jurisdiction of 

Court: the terms and conditions of 
this product shall be governed by 
the federal laws of the UAE  and the 
courts of the Emirate of Dubai shall 
have non-exclusive jurisdiction to 
settle any dispute arising out of or in 
connection with this Agreement and. 
For avoidance of doubt, the Bank  has 
the right to bring any such dispute 
in any other relevant jurisdiction. 
Detailed T&Cs available on the 
website at the following link:

https://www.dib.ae/terms-and-conditions

The Bank reserves the right to change 
the Terms & Conditions later, with a 60-
days prior notice.

القانــون الحاكــم واالختصــاص القضائــي:   •
المنتــج  هــذا  وأحــكام  شــروط  تخضــع 
فــي  بهــا  المعمــول  االتحاديــة  للقوانيــن 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتختــص  دول
وغيرهــا  دبــي  إمــارة  لمحاكــم  ويكــون 
االختصــاص غيــر الحصــري بتســوية أي نــزاع 
ينشــأ عــن هــذه الوثيقــة أو يتعلــق بهــا بقدر 
ــادئ  ــن مــع مب ــدم تعــارض هــذه القواني ع
الشــريعة اإلســالمية وفًقــا لتفســير لجنــة 
الرقابــة الشــرعية الداخليــة فــي بنــك دبــي 
اإلســالمي، وفــي حالــة وجــود تعــارض بيــن 
التفســيرين فــإن الــذي يُعتــد بــه هــو مبادئ 
الشــريعة اإلســالمية. ولتفــادي الشــك، يحــق 
للبنــك إحالــة أي نــزاع مــن هــذا القبيــل إلــى 
أي دائــرة قضائيــة مختصــة أخــرى للنظــر 
فيــه.  الشــروط واألحــكام المفصلــة متاحــة 

ــي: ــي التال ــع اإللكترون ــى الموق عل
 https://www.dib.ae/terms-and-conditions

ــر الشــروط  يحتفــظ البنــك بالحــق فــي تغيي
تقديــم  خــالل  مــن  بعــد،  فيمــا  واألحــكام 

إخطــار مســبق مدتــه 60 يــوم. 
Warning/legal 
Consequences

• For Illiterate customer; you may 
choose to conduct interactions in the 
presence of your trusted person such 
as advisor, family member or friend.

• You may withdraw from your account 
once per month. The withdrawn 
amount shall not participate in the 
investment during that month. The 
entire balance shall not participate in 
investment during the month where 
the withdrawals exceed one

بالنســبة للمتعامليــن ممــن ال يجيــدون   •
اختيــار  فيمكنهــم  والكتابــة،  القــراءة 
وجــود  فــي  المختصيــن  مــع  التواصــل 
مثــل  طرفهــم  مــن  موثــوق  شــخص 
أو صديــق.  العائلــة  مــن  فــرد  أو  مستشــار 
مــرة  حســابك  مــن  الســحب  يمكنــك   •
واحــدة فــي الشــهر. ولــن يكــون المبلــغ 
ــي االســتثمارات  المســحوب مشــاركًا ف
خــالل ذلــك الشــهر. أمــا فــي حال الســحب 
ــإن  ــر مــن مــرة خــالل شــهر واحــد، ف ألكث
ــن يدخــل ضمــن  كامــل مبلــغ الرصيــد ل

ــك الشــهر.  ــالل ذل االســتثمار خ

التحذيرات/
العواقب 
القانونية

• Please ensure that you report any 
unauthorized transactions to the 
Bank on your account within 30 
business days from the date of 
sending the account statement.   
While transferring funds, please 
verify the currency of transfer. 
Transfer to/from foreign currency 
accounts will be in accordance to the 
rate of exchange prevailing on that 
day and the Bank shall not be liable 
for any currency exchange loss as a 
result of the transfer/movement of 
the balance from Foreign Currency 
into the account of another Currency.

عــن  البنــك  إبــالغ  مــن  التأكــد  يرجــى   •
ــر مرخصــة جــرت علــى  ــة معامــالت غي أي
حســابك خــالل 30 يــوم عمــل مــن تاريــخ 
إرســال كشــف الحســاب. يرجــى التحقــق 
تحويــل  عنــد  التحويــل  عملــة  مــن 
من/إلــى  التحويــل  ســيجري  األمــوال. 
العمــالت األجنبيــة وفقــًا لســعر الصــرف 
الســائد فــي ذلــك اليــوم ولــن يكــون 
فــي  خســارة  أيــة  عــن  مســئوالً  البنــك 
تحويل/حركــة  نتيجــة  العمــالت  صــرف 
الرصيــد مــن عملــة أجنبيــة إلــى حســاب 

أخــرى. بعملــة 
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• Non-compliance with the Bank's 
Terms & Conditions can lead to 
account closure without any prior 
notice.

• The Bank, as Mudarib, reserves the 
right to deduct, a certain percentage 
of the shares of both depositor and 
shareholders from the net Profit in 
the joint investment pool before 
deducting Mudarib’s share, for the 
purpose of profit stabilization for 
the benefit of the depositors and 
shareholders. Such funds shall be 
deducted, held and distributed 
only upon prior approval of the 
Bank's Internal Sharia Supervisory 
Committee (ISSC).

يمكــن أن يــؤدي عــدم االلتــزام بشــروط   •
وأحــكام البنــك إلــى إغــالق الحســاب دون 

ــك.  إخطــار مســبق بذل

يحتفــظ البنــك (بصفتــه المضــارب) بالحــق   •
فــي خصــم نســبة مئويــة محــددة مــن 
فــي  األســهم  وحملــة  المــودع  حصــص 
االســتثمار  وعــاء  مــن  الصافيــة  األربــاح 
ــل خصــم حصــة المضــارب  المشــترك قب
لصالــح  الربــح  تثبيــت  ألغــراض  وذلــك 
تُخصــم  األســهم.  وحملــة  المودعيــن 
هــذه المبالــغ ويُحتفــظ بهــا وتـُـوزع فقــط 
لجنــة  مــن  مســبقة  موافقــة  بموجــب 
البنــك. لــدى  الداخليــة  الشــرعية  الرقابــة 

• The Bank as Mudarib reserves the 
right to deduct a certain percentage 
of the net profit from the share of the 
depositors in the joint investment pool 
after deducting the Mudarib’s share, in 
order to hedge against investment risk 
solely for the benefit of the depositors. 
Such funds shall be deducted, held 
and distributed only upon the prior 
approval of the Bank's ISSC.

• In case of any loss, the depositor (Rab 
Al Mal) shall bear a loss pro-rated 
against its share in the Mudaraba. 

يحتفــظ البنــك (بصفتــه المضــارب) بالحــق   •
فــي خصــم نســبة مئويــة محــددة مــن 
الصافيــة  األربــاح  فــي  المــودع  نصيــب 
بعــد  المشــترك  االســتثمار  وعــاء  مــن 
خصــم حصــة المضــارب ألغــراض التحــوط 
لصالــح  فقــط  االســتثمار  مخاطــر  ضــد 
المبالــغ  هــذه  تُخصــم  المودعيــن. 
بموجــب  فقــط  وتُــوزع  بهــا  ويُحتفــظ 
الرقابــة  لجنــة  مــن  مســبقة  موافقــة 

البنــك. لــدى  الداخليــة  الشــرعية 

يتحمــل  أيــة خســائر،  وقــوع  حــال  فــي   •
المــودع (رب المــال) مــن الخســارة مــا 
المضاربــة.  فــي  حصتــه  مــع  يتناســب 

Average 
monthly 
Balance - 
Calculation 
methodology

The average monthly balance on an 
account is calculated based on the 
average of the day-end balance in the 
account, during each calendar month.

الشــهري  الرصيــد  معــدل  حســاب  يتــم 
فــي الحســاب بنــاًء علــى متوســط رصيــد 
الحســاب فــي نهايــة اليــوم خــالل كل شــهر. 

طريقة حساب 
معدل الرصيد 

الشهري

Booking 
channels

Available through:

•   Branch, Wealth Management Centre

متاحة من خالل: 
الفروع ومركز إدارة الثروات.   •

قنوات الحجز

Fees & Charges Available on the Bank’s website at the 
following link: https://www.dib.ae/
schedule-of-charges

متاحــة علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك: 
 https://www.dib.ae/schedule-of-charges

ا�تعاب 
والرسوم

Historical 
Profit Rates

Available through the sales staff at any 
DIB branch

متاحــة مــن خــالل موظفــي المبيعــات فــي 
أي فــرع مــن فــروع بنــك دبــي اإلســالمي. 

المعدالت 
التاريخية لLرباح

Dormancy & 
Unclaimed 
Balances

• Any individual account shall be 
classified as “Dormant” if: 

» There have been no financial 
transactions (withdrawals or 
deposits), other than transactions 
initiated by the Bank (such as profit 
and charges posted by the system 
or manually) for a period of 1 year 
and the account is not blocked 
based on instructions of regulatory 
bodies.

 " أنــه  علــى  فــردي  حســاب  أي  يصنــف   •
التاليــة:  الحــاالت  فــي   " خامــد 

ــة معامــالت  ــراء أي ــدم إج ــال ع ــي ح ف  «
بخــالف  اإليــداع)  أو  (بالســحب  ماليــة 
البنــك  يجريهــا  التــي  المعامــالت 
التــي  والرســوم  األربــاح  (مثــل 
تحتســب عــن طريــق النظــام أو يدويًا) 
لمــدة ســنة واحــدة مــع عــدم تجميــد 
أيــة  بنــاء علــى تعليمــات  الحســاب 

تنظيميــة.  جهــة 

الخمود وا�رصدة 
غير المطالب بها

» Your KYC has not been updated for 
at least 1 year,

الشــخصية  بياناتــك  تحديــث  عــدم   «
األقــل.  علــى  ســنة  لمــدة 
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» Your EID/ Passport information has 
not been updated for at least 1 
year, and

» You do not have active assets with 
the Bank.

هويتــك  معلومــات  تحديــث  عــدم   «
لمــدة ســنة  /جــواز ســفر  اإلماراتيــة 

األقــل.  علــى 
لــدى  نشــطة  أصــول  امتــالك  عــدم   «

لبنــك. ا

•  For the accounts that are classified as 
“Dormant”, at 3 years plus 3 months 
(after sending notification) from the 
date of the last transaction (financial 
or non-financial), account balance 
shall be placed under “Dormant 
Account Ledger” category at the 
Bank. Moreover, your address shall be 
considered as unknown if you did not 
respond to the Bank’s notification by 
making a transactional action within 
3 months of the notification.

علــى  المصنفــة  للحســابات  بالنســبة   •
 3 مــرور  بعــد  فإنــه   ،" "خامــدة  أنهــا 
ســنوات و3 أشــهر (بعــد إرســال اإلخطــار) 
مــن تاريــخ آخــر معاملــة (ماليــة أو غيــر 
ماليــة)، يتــم وضــع رصيــد الحســاب تحــت 
ــدى  ــة "ســجل الحســابات الخامــدة " ل فئ
البنــك. عــالوًة علــى ذلــك، يعتبــر عنوانــك 
غيــر معــروف لــدى البنــك فــي حــال عــدم 
ردك علــى إخطــار البنــك بخصــوص إجــراء 
أيــة معاملــة خــالل 3 أشــهر مــن تاريــخ 

اإلخطــار.

• For the accounts that are classified as 
“Dormant”, at 5 years from the date of 
the last transaction (financial or non-
financial), account balance shall be 
transferred to the “Unclaimed Balances 
Account – Dormant Accounts” held 
with the Central Bank of the UAE. Due 
charges (if any) shall be deducted prior 
to transferring net amount of a dormant 
account to the Central Bank of the UAE.

علــى  المصنفــة  للحســابات  بالنســبة   •
أنهــا "خامــدة "، فإنــه بعــد مرور 5 ســنوات 
مــن تاريــخ آخــر معاملــة (ماليــة أو غيــر 
ماليــة) يتــم تحويــل رصيــد الحســاب إلــى 
"حســاب األرصــدة غيــر المطالــب بهــا – 
المصــرف  لــدى   " الخامــدة  الحســابات 
المركــزي. تُخصــم الرســوم المســتحقة 
(إن وجــدت) قبــل تحويــل صافــي مبلــغ 
المصــرف  إلــى  الخامــل  الحســاب 

اإلماراتــي. المركــزي 

Registering a 
Complaint

For your convenience, you can contact 
us easily through any of the following 
channels:

•  Phone Banking (+971 4 609 2222)
•  Any Branch
•  Internet and Mobile Banking
•  E-mail: Contactus@dib.ae 
•  Web Complaint Form
•  Social Media

تســهيالً علــى المتعامليــن، يمكــن االتصــال بنــا 
بــكل ســهولة مــن خــالل أي مــن القنــوات التالية:
الخدمات المصرفية الهاتفية (97146092222+).  •

أٍي من فروعنا.   •
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت أو   •

الهاتف المحمول. 
 contactus@dib.ae :عنوان البريد اإللكتروني  •
نموذج الشكاوى على شبكة اإلنترنت.   •

وسائل التواصل االجتماعي.   •

قيد الشكاوى

Updating 
your Personal 
Details

In order to ensure that there is no 
interruption in the services being provided 
by the Bank, it is your responsibility to 
ensure that your Personal Details in the 
Bank’s records are always updated such as 
contact information, address, identification 
documents, visa/residency renewals 
along with other related documents. The 
update of such information can be done 
by visiting a DIB branch.

لضمــان اســتمرارية الخدمــات التــي يقدمهــا 
البنــك بــال توقــف، يجــب عليــك االســتمرار 
فــي التحديــث الدائــم لبياناتــك الشــخصية 
المســجلة فــي ســجالت البنــك مثــل تفاصيل 
الثبوتيــة  والمســتندات  والعنــوان  االتصــال 
تقديــم  مــع  اإلقامــة  والتأشيرة/تأشــيرة 
يمكــن  الصلــة.  ذات  األخــرى  المســتندات 
تحديــث تلــك البيانــات مــن خــالل زيــارة أي 

فــرع مــن فــروع بنــك دبــي اإلســالمي. 

تحديث بياناتك 
الشخصية:

Difference 
between 
Islamic & 
conventional 
Banks

• Islamic Banks open Saving accounts 
as Fund Manager under the Mudaraba 
structure; however, the conventional 
banks open Saving accounts as loan 
on interest basis.

تفتــح البنــوك اإلســالمية حســابات توفيــر   •
اســتثماري  صنــدوق  مديــر  بصفتهــا 
ــة، إال أن البنــوك  بموجــب نظــام المضارب
التقليديــة تفتــح حســابات التوفيــر علــى 

أســاس قــروض بفوائــد.

الفرق بين 
البنوك 

ا>سالمية 
وا�خرى 

التقليدية
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• Islamic banks cannot promise a fixed 
profit rate to the depositors however 
they can quote a historical profit rate 
as profit indication. Actual profit will 
be dependent on the performance 
of Mudaraba. Conventional Banks 
undertake a fixed interest rate which will 
be given to the depositors in any case. 

معــدل  اإلســالمية  البنــوك  تحــدد  ال   •
أربــاح ثابــت للمودعيــن، ويمكنهــا مــع 
التاريخــي  األربــاح  معــدل  عــرض  ذلــك 
تعتمــد  لألربــاح.  استرشــادي  كمعــدل 
المضاربــة.  أداء  علــى  الفعليــة  األربــاح 
أمــا البنــوك التقليديــة فتتعهــد بتقديــم 
معــدل فائــدة ثابــت للمودعيــن فــي أي 

األحــوال.  مــن  حــال 
• If Islamic bank does not earn profit on 

investments, it has made as Mudarib, 
it will not be under obligation to 
distribute any profits – on the other 
hand, conventional banks, even if 
they are not able to generate profit, 
they will still be under obligation to 
pay interest to the depositors.

إذا لــم يحقــق البنــك اإلســالمي أيــة أربــاح   •
مــن االســتثمارات التــي نفذهــا بصفتــه 
مضــارب فــال يكــون ملزمــًا بتوزيــع أي 
ــوك  ــإن البن ــر، ف ــب األخ ــى الجان ــاح. عل أرب
التقليديــة حتــى وإن كانــت غيــر قــادرٍة 
تبقــى  لكنهــا  أربــاح  تحقيــق  علــى 
المودعيــن.  إلــى  فائــدة  بدفــع  ملتزمــة 

• In case of loss of investment amount 
not due to any breach, negligence or 
misconduct on part of Islamic bank, the 
Rab-al-Mal (depositors) will bear the 
loss – However, in conventional banks, 
even if they sustain any loss they will 
still have to pay interest on deposits. 

فــي حــال خســارة مبلــغ االســتثمار دون   •
أو  إخــالل  أي  بســبب  ذلــك  يكــون  أن 
إهمــال أو ســوء تصــرف مــن جانــب البنــك 
(المــودع)  المــال  رب  فــإن  اإلســالمي، 
يتحمــل الخســارة، أمــا البنــوك التقليديــة 
فيكــون عليهــا دفــع فائــدة للمودعيــن 

حتــى وإن تحملــت أي خســائر. 
Product 
Comparisons/
Alternatives

This product is comparable to the 
following deposit products. For more 
details on the below products please 
refer to DIB website. 

- Saving Account. 

منتجــات  مــع  المنتــج  مقارنــة  يمكــن 
المزيــد  علــى  وللحصــول  التاليــة،  الودائــع 
التاليــة  المنتجــات  حــول  التفاصيــل  مــن 
فيرجــى الرجــوع إلــى الموقــع اإللكترونــي 

اإلســالمي. دبــي  لبنــك 
-   حساب التوفير. 

المنتج
المقارنات/

البدائل

Customer 
Acknowledgement

I acknowledge the receipt of and 
understanding of this Key Fact 
Statement. I also acknowledge that I have 
an understanding of the product/service 
features, pricing, benefits, risks, fees 
and Consumer’s rights and obligations 
as detailed in the Key Fact Statement. I 
acknowledge and agree that the provision 
of any banking services shall be at DIB’s 
discretion and subject to all applicable 
terms and conditions of DIB Banking 
Services General Terms and Conditions, 
which may be revised from time to time.

األساســية   الحقائــق  بيــان  باســتالم  ُأقــر 
الماثــل وبفهــم محتــواه. ُأقــر أيضــًا بأننــي 
واألســعار  المنتج/الخدمــة  مزايــا  أعــي 
والمنافــع والمخاطــر والرســوم المتعلقــة 
بــه وكذلــك حقــوق المتعامــل والتزاماتــه 
الحقائــق  بيــان  فــي  بالتفصيــل  المبينــة 
ــم أي  ــر وأوافــق علــى أن تقدي األساســية . ُأق
لتقديــر  خدمــات مصرفيــة ســيكون وفقــًا 
بنــك دبــي اإلســالمي وبمــا يخضــع لكافــة 
للخدمــات  المطبقــة  واألحــكام  الشــروط 
المصرفيــة لبنــك دبــي اإلســالمي والشــروط 
تعديلهــا  يمكــن  التــي  العامــة  واألحــكام 

مــن حيــن آلخــر. 

إقرار المتعامل

Customer 1:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 1:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Customer 2:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 2:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Dubai Islamic Bank Public Joint Stock Company, licensed 
and regulated by the Central Bank of the UAE

بنك دبي اإلسالمي، شركة مساهمة عامة مرخصة و خاضعة 
لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
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Customer 3:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 3:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Customer 4:

Date & Time

Customer Name

EID/Passport No

Customer Signature

المتعامل 4:

التاريخ والوقت

أسم المتعامل

رقم بطاقة الهوية اإلماراتية \ الجواز

توقيع المتعامل

Disclaimer: 

This communication has been issued by Dubai Islamic Bank 
Public Joint Stock Company (“DIB PJSC”) – regulated by the 
Central Bank of the United Arab Emirates. The information 
contained in underlined documents has been compiled 
with the objective of summarizing the key features of the 
promoted product and services to confirm the Customer’s 
understanding of the product and services and its associated 
risks before the Customer’s application is executed by the 
Bank. It does not constitute (i) an offer or a solicitation to 
deal in any promoted product, or (ii) legal, tax, regulatory, 
financial or accounting or Sharia advice. Any decision to 
avail DIB product and services should be based upon an 
independent analysis by the Customer of the information 
contained in the associated offering document or other 
legal document. The Customer is responsible for consulting 
his/her own legal, tax or financial advisors for this purpose."

إخالء المسؤولية:
تــم إصــدار هــذه الوثيقــة مــن قبــل بنــك دبــي اإلســالمي ش.م.ع 
لرقابــة مصــرف  بنــك يخضــع  – وهــو  اإلســالمي)  دبــي  ("بنــك 
المعلومــات  ُجمعــت  المركــزي.  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
المزايــا  تلخيــص  بهــدف  المحــددة  المســتندات  فــي  الــواردة 
ــك  ــج لهــا وذل الرئيســة للمنتجــات والخدمــات التــي يتــم التروي
والخدمــات  بالمنتجــات  المتعامــل  إلمــام  علــى  للحــرص 
والمخاطــر المرتبطــة بهــا قبــل تنفيــذ البنــك لطلــب المتعامــل 
أي  فــي  للتعامــل  طلبــًا  أو  عرضــًا   (1) الوثيقــة  تُشــكل  ال   .
ــة أو  ــة أو ضريبي ــه، أو (2) استشــارة قانوني ــج ل ــم التروي ــج يت منت
تنظيميــة أو ماليــة أو محاســبية أو شــرعية. يجــب أن يســتند 
التــي  والخدمــات  المنتجــات  مــن  لالســتفادة  يصــدر  قــرار  أي 
ــى تحليــل مســتقل مــن قبــل  ــي اإلســالمي إل يُقدمهــا بنــك دب
المتعامــل للمعلومــات الــواردة فــي وثيقــة العــرض ذات الصلــة 
أو أي مســتند قانونــي آخــر. ويكــون المتعامــل مســؤوالً عــن 
استشــارة مستشــاريه القانونييــن أو الضريبييــن أو المالييــن 

لهــذا الغــرض. 

For Bank use only الستخدام البنك فقط

Received by (Staff Name): __________________________________________________________ :تم االستالم عن طريق الموظف المختص

Branch Name: _________________________________________________ ___________________________________________________  اسم الفرع: 

Staff Signature: _______________________________________________ ____________________________________ توقيع الموظف المسؤول:   

Date & Time: __________________________________________________ التاريخ / الوقت: ________________________________________________

For general queries,
please contact Al Islami Phone Banking Service on 
+971 4 609 2222 or visit www.dib.ae

لالستفسارات العامة،
يرجى االتصال بالخدمات المصرفية الهاتفية من بنك دبي 

اإلسالمي على الرقم 2222 609 4 971+ أو بدالً من ذلك، تفضل 
www.dib.ae بزيارة
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